
 

 

 
"Hồng ân Thiên Chúa bao la,  

muôn đời con sẽ ngợi ca Danh Người" 
 
 

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ 

Ngày thường: 

 Thứ Năm: 6:00 p.m Thánh Lễ 

 Thứ Sáu:   6:00 p.m Thánh Lễ 
                                      

Thứ Bảy: 

     5:00 p.m: Lễ tiếng Việt trong nhà  thờ 

          và dưới hội trường  
 

Chúa Nhật:  

8:30 a.m:  Lễ tiếng Anh trong nhà thờ 

10:30 am: Lễ tiếng Việt trong nhà thờ, 

dưới hội trường (trực tuyến trên Face-

book và Youtube của Giáo Xứ)  

 Giáo xứ có Chầu Thánh Thể hàng tuần 

vào ngày thứ Sáu lúc 5:30pm 

 

CÁC BÍ TÍCH 
 

GIẢI TỘI:   Xin gọi lấy hẹn  
XỨC DẦU:  Bất cứ lúc nào, xin liên 
           lạc với Cha Chánh Xứ 
 

NHÂN SỰ GIÁO XỨ 

206-735-7598 
 

Cha Chánh Xứ: bấm số 1 

Fr. Joseph Vũ Hải Đăng, S.D.D.,S.T.L  

Email: Fr Joseph.Vu@ollpsea.org 

Phụ Tá Mục Vụ:        bấm số 2 

Tom Ngo        Email: pa@ollpsea.org 
 

Thư Ký:          bấm số 3 

Vui Hoang     Email: vhoang@ollpsea.org 
 

Phụ Trách Chương Trình Giáo Lý:         

Cathy Ngo  bấm số 4 

Sara Hoang  bấm số 6 

Email: faithformation@ollpsea.org 

 

Văn Phòng Giáo Xứ (Giờ Mở Cửa ) 

Thứ Hai:    Đóng cửa 

Thứ Ba - Thứ Sáu:  Xin gọi lấy hẹn 

  9:00 AM - 4:00 PM 

Chúa Nhật Tuần VIII Mùa Thường Niên Năm B   

Ngày 23 Tháng 05 Năm 2021 

Bản tin số 516 

 

Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức thân ái mến chào Quý 

Ông Bà Anh Chị Em trong Chúa Kitô. Nguyện 

xin Ân sủng, Bình an và Tình yêu của Thiên 

Chúa ở cùng tất cả chúng ta. Xin Chúa giúp 

chúng ta tham dự việc thờ phượng một cách linh 

động, tích cực và sốt sắng. 

CỘNG ĐOÀN ĐỨC TIN THÁNH PHÊRÔ & PHAOLÔ 

10243 12th Ave S. Seattle, WA 98168  

PO. BOX 69206 Seattle, WA 98168-9206 

Văn phòng Giáo xứ: 206-735-7598 

  www.ducmeloducseattle.org 

"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các 

con hãy nhận lấy Thánh Thần ". (Ga 20, 19-23) 

http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

CỦA LỄ CON DÂNG  

Chén Gạo Tình Thương tính đến 5/9/21 

   $6,646.94 
 

Annual Catholic Appeal 
 

Chỉ Tiêu:    $23,246.00 

Đóng góp tới 13/5/21:  $ 7,905.00  
 

Ủng Hộ Hoa 

➢ AC Trần Hưng Lai & Cúc $200.00 

➢ Tiến Nguyễn   $100.00 

➢ Chị Hương    $50.00 

➢ Bà Đồng    $40.00 

Các lễ cuối tuần:  $   3,185.00  

Ủng hộ trên mạng:  $    2167.00  

Bảo trì đóng góp:  $        25.00  

   
Tổng cộng:  $  5,377.00  

CÁC BÍ TÍCH 

HÔN PHỐI: Liên lạc với Cha Giuse Phêrô Vũ 

Hải Đăng trước 6 tháng, và trước khi sắp xếp lễ 

AN TÁNG: Xin liên lạc với Cha Chánh Xứ trước 

để sắp xếp chương trình tang lễ. 

RỬA TỘI trẻ em:  Sau Thánh Lễ 5:00PM của 

ngày Thứ Bảy tuần thứ tư mỗi tháng. Xin nộp đơn 

cho VP giáo xứ trước 3 tuần. 

Ngày 23/05: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 

   St 11:1-9; Xh 19:3-8,16-20; Ed 37:1-14; Ge 3:1-5; Tv 104:1-

2,24-35,27-28,29-30; Rm 8:22-27; Ga 7:37-39-2; Tv 104:1-

24,29-30,31-34; 1 Cr 12:3-7,12-13; Ga 20:19-23; Cv 2:1-11; Tv 

104:1-24,29-30,31-34; Gl 5:16-25; Ga 15:26-27 

Ngày 24/05: Thứ Hai trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm 

   Hc 17:19-27; Tv 32:1-2,5,6,7; Mc 10:17-27 

Ngày 25/05: Thứ Ba trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm 

   Hc 35:1-12; Tv 50:5-6,7-8,14,23; Mc 10:28-31 

Ngày 26/05: Thánh Philip Neri, Lm 

   Hc 36:1,5-6,10-17; Tv 79:8,9,11,13; Mc 10:32-45 

Ngày 27/05: Thứ Năm trong tuần thứ Tám Mùa Quanh 

Năm 

   Hc 42:15-25; Tv 33:2-3,4-5,6-7,8-9; Mc 10:46-52 

Ngày 28/05: Thứ Sáu trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm 

   Hc 44:1,9-13; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Mc 11:11-26 

Ngày 29/05: Thứ Bảy trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm 

   Hc 51:12-20; Tv 19:8,9,10,11; Mc 11:27-33 

Ngày 30/05: Lễ Chúa Ba Ngôi 

   Đnl 4:32-34,39-40; Tv 33:4-5,6-9,18-19,20-22; Rm 8:14-17; 

Mt 28:16-20  

Xin quý Ông Bà Anh Chị Em gửi ý kiến đóng góp cho hai 

hội đồng qua emails dưới đây: 
 

Hội Đồng Mục Vụ:  Vũ Nguyễn 

206-735-7598 và bấm số 5 

 pastoralcouncil@ollpsea.org 
           

Hội Đồng Tài Chánh:  Tiến Lê 

financecouncil@ollpsea.org 

PHÂN ƯU 
 

    Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức 

thành kính phân ưu cùng tang 

quyến: 

   Bà Trần Thị Sáu, là Mẹ Chồng 

của Chị Hương Trần trong ban 

Tương Tế mới mất ngày 18 

tháng 5 năm 2021 tại Việt Nam.  

Hưởng thọ 93 tuổi. 

    Nguyện xin Chúa Nhân Từ 

sớm đưa Bà về hưởng nhan 

thánh Chúa. 

Nếu các hội đoàn, ca đoàn, và ban ngành trong 

Giáo Xứ muốn đăng thông báo sinh hoạt của hội 

mình trên bản tin Hồng Ân, xin gửi email đến 

địa chỉ dưới đây trước 8 giờ tối ngày thứ Tư để 

đăng trong bản tin của tuần. 

gxducmeloduc@ollpsea.org 

mailto:pastoralcouncil@ollp.org
mailto:financecouncil@ollpsea.org
mailto:gxducmeloduc@ollpsea.org


 

 

QUÁN ĂN GIÁO XỨ 
 

Quán Deli của Giáo Xứ đã hoạt động từ Chúa 

Nhật 9/5/2021.  Kính mời cộng đoàn đóng góp 

tài năng, hiện kim, hiện vật và đặc biệt là mua 

ủng hộ.  Mọi chi tiết và thắc mắc xin vui lòng 

gọi: 
 

➢ Cô Cúc:   425-362-7268 
➢ Chị Lành: 206-446-4835 
➢ Chị Thủy: 206-313-1143 

 

Ban Ẩm Thực có nhận làm các khay đồ ăn cho 

tiệc, xin vui lòng gọi trước 3 ngày.  Tất cả tiền 

thu được sẽ đưa vào quỹ sinh hoạt của Giáo 

Xứ.  Xin cảm ơn. 

CHÚA NHẬT – CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG – B 

Ga 20,19-23 

 
KHAO KHÁT CHÚA THÁNH THẦN 

Nói xong, Đức Giê-su thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” (Ga 20,22) 

Suy niệm: Có một ngày các linh mục đồng loạt xách va-li rời khỏi giáo xứ; giáo dân gia nhập các đoàn thể Công 
giáo chỉ để mua vui; mỗi lần cầu nguyện, các Ki-tô hữu cảm thấy khó khăn vì Thiên Chúa với họ thật ngàn trùng xa 
cách và xa lạ; Đức Giê-su chỉ là một nhân vật của quá khứ, xa xưa; các sách Tin Mừng với những dòng chữ chết 
khô, đọc mãi chẳng thấy một sức mạnh nào; các tu sĩ hoạt động trong các bệnh viện, trại phong... chán nản trước các 
công việc nhàm chán mỗi ngày; Giáo Hội như một bảo tàng viện gồm những nghi thức cũ kỹ lạc hậu... Đó là một 
ngày không có Chúa Thánh Thần. May mắn thay, ngày ấy đã không xảy ra! Vì từ ngày Hiện xuống trên các tông đồ, 
Chúa Thánh Thần luôn ở mãi trong thế giới. 

Mời Bạn: Ghi nhớ lời của Charles Spurgeon, một nhà truyền giáo nổi tiếng của Mỹ: “Nếu chúng ta không có Thánh 
Thần, chúng ta nên đóng cửa các nhà thờ. Nếu các giáo sĩ không có Thánh Thần, tốt hơn họ đừng rao giảng Lời 
Chúa và giáo dân nên ở nhà mà ngủ”. Thế nhưng, có Thánh Thần, mọi sự đã đổi khác. Bạn có nhận ra sự hiện diện 
âm thầm và mạnh mẽ của Thánh Thần trong đời bạn không? 

Chia sẻ: Làm thế nào để nhận ra sự hiện diện tác động của Thánh Thần? 

Sống Lời Chúa: Bắt đầu một ngày sống với một tư tưởng tích cực: khao khát những giá trị Tin Mừng, khao khát 
một cuộc sống người môn đệ Chúa Ki-tô. Nhờ sự khao khát này, Thánh Thần sẽ đến, đem lại hứng khởi cho cuộc 
sống. 

Cầu nguyện: Sốt sắng đọc kinh “Cúi xin Chúa sáng soi”. 

 

Trân trọng thông báo đến quý Cụ, quý Ông Bà Anh Chị 
Em và các Hội Đoàn trong Giáo Xứ. 
 

Chương Trình Rước Kiệu kết thúc Tháng Hoa kính Đức 
Mẹ vào ngày Chúa Nhật 30/5/21 sẽ được diễn ra như sau: 
 

➢ 9:30am: khởi kiệu  
➢ 10:15am: các em dâng hoa 
➢ 10:30am: Lễ Chúa Ba Ngôi/Thánh Lễ Đại Trào. 
 

• Xin các Hội Đoàn chuẩn bị Cờ hoặc Khẩu Hiệu và 
mặc đồng phục theo đoàn thể của mình. 

• Xin các Ban, các Anh/Chị phụ trách sắp xếp thời giờ 
để chuẩn bị cho Chương Trình Rước Kiệu và Thánh 
Lễ được long trọng hơn. 

 

Việc đeo khẩu trang đã được thay đổi từ Thống Đốc Tiểu 
Bang Washington là không còn bị bắt buộc nữa! Tuy 
nhiên, Giáo Phận Seattle  khuyến khích mọi giáo dân tiếp 
tục đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 
khi rước kiệu và khi tham dự Thánh Lễ.  
 

Nguyện xin Ngôi Ba Thiên Chúa luôn gìn giữ và ban 
nhiều hồng ân xuống cho quý ông bà anh chị em. 
 

Trân trọng.  

MỪNG BỔN MẠNG HỘI THÁNH LINH 

Chúa Nhật ngày 23/5 Lễ Chúa Thánh Thần 

Hiện Xuống, bổn mạng Hội Thánh Linh. Giáo 

Xứ Đức Mẹ Lộ Đức xin chúc mừng Hội và 

cảm ơn lời cầu nguyện cũng như sự đóng góp 

của hội cho cộng đoàn và giáo xứ trong nhiều 

năm qua. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1412 SW 102nd St.  

Seattle, WA 98146  

Tel. 206-334-1668  

TUAN NGUYEN (Licensed Instructor) 

    

    

    

    

    

ĐẤT THÁNH 

†Tổng Giáo Phận Seattle† 
 

- Holyrood            - St. Patrick  
- Calvary               - Gethsemane  
 

Quý vị muốn CHUẨN BỊ TRƯỚC  
● Mộ dưới đất, mồ nổi, tro cốt  
● Dịch vụ, Kim tĩnh, tấm bia, bình hoa  

với những tháng trả góp tại 4 Đất Thánh 
trên hay cần tham khảo, xin liên lạc:  

Vũ Hoàng Trực  

(206) 229-6181  

NGUYEN’S   
PHARMACY  

1221 - S Main St #103  
Seattle, WA 98144 

 206-323-6003 
 

2120 - Rainier Ave S.  
Seattle, WA 98144 

206-323-9525 
 

Giờ làm việc: 
Thứ hai - Thư sáu: 9:00 AM - 6:00 PM 
Thứ bảy: 9:00 AM - 3:00 PM 

Nikki Lashes Corp  

 Wholesale: Retails Eyelash Products 

Eyelash training with Certified Certif-

icate. 

VAY TIỀN MUA NHÀ  

HAY TÁI TÀI TRỢ 

(nhiều chương trình để chọn lựa) 

Anna/Nhung Nguyen 

Mortgage consultant 

NMLS ID: 79770 

Direct: 425-445-3754 

Heidi/Hoai Tran – Office assistant 

Direct: 206-519-8246 

Cascade Premier Mortgage 

3230 Rainier Ave S. #1  

Seattle WA 98144 

1036 South Jackson St 

www.tamarindtreerestaurant.com 

206-860-1404  

Traditional Vietnamese flavors.  
Hương vị quê hương. 

Nourishing community.   
Bổ dưỡng cộng đồng. 

Customer service consistenc.   
Phục vụ chu đáo 



 

 

Chúa Nhật Tuần VIII Mùa Thường Niên Năm B 

Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Lễ Trong Ngày 

 

BÀI ĐỌC I: Cv 2, 1-11 

"Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói". 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

 
Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa 
vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi 
người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tuỳ theo Thánh Thần ban cho họ nói. 

Khi ấy, cư ngụ tại Giêrusalem, có những người Do-thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì 
đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ 
ngỡ nói rằng: "Nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilê ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ 
nói tiếng bản xứ của chúng tôi: Chúng tôi là người Parthi, Mêđi, Êlam, Mêsopotamia, Giuđêa, Cappađôcia, Pôntô, Tiểu Á, Phryg-
ia, Pamphylia, Ai-cập, Lybia, cận Cyrênê, và người Rôma cư ngụ ở đây, là Do-thái và tòng giáo, là người Crêta và Á-rập, chúng 
tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa!" 

[Mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ nói với nhau rằng: "Thế này nghĩa là gì?" Nhưng lại có người khác nhạo báng rằng: "Họ đầy 
rượu rồi".]     

Đó là lời Chúa. 

  

ĐÁP CA: Tv 103, 1ab và 24ac. 29bc-30. 31 và 34 

Đáp:  Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất (c. 30). 

   

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 12, 3b-7. 12-13 

"Trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể". 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô. 

 
Anh em thân mến, không ai có thể nói "Đức Giêsu là Chúa" mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ 
có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa, là 
Đấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người, tuỳ theo lợi ích. 

Cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. 
Vì chưng trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do-thái hay dân ngoại, nô lệ 
hay tự do: tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần.   

Đó là lời Chúa. 

   

ALLELUIA: 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa, và xin nhóm lửa tình yêu Chúa 
trong lòng họ. - Alleluia. 

  

PHÚC ÂM: Ga 20, 19-23 

"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

 
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, 
đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ 
các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, 
Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho 
ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".    

Đó là lời Chúa. 



 

 

Pentecost Sunday Mass during the Day  

 
Reading I Acts 2:1-11  

When the time for Pentecost was fulfilled, they were all in one place together. And suddenly there came from the sky a 
noise like a strong driving wind, and it filled the entire house in which they were. Then there appeared to them tongues 
as of fire, which parted and came to rest on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began 
to speak in different tongues, as the Spirit enabled them to proclaim. Now there were devout Jews from every nation 
under heaven staying in Jerusalem. At this sound, they gathered in a large crowd, but they were confused because each 
one heard them speaking in his own language. They were astounded, and in amazement they asked, “Are not all these 
people who are speaking Galileans? Then how does each of us hear them in his native language? We are Parthians, 
Medes, and Elamites, inhabitants of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, 
Egypt and the districts of Libya near Cyrene, as well as travelers from Rome, both Jews and converts to Judaism, Cre-
tans and Arabs, yet we hear them speaking in our own tongues of the mighty acts of God.”  

 
Responsorial Psalm 104:1, 24, 29-30, 31, 34  

R. (cf. 30) Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth.  

 
Reading II 1 Cor 12:3b-7, 12-13  

Brothers and sisters: No one can say, “Jesus is Lord,” except by the Holy Spirit. There are different kinds of spiritual 
gifts but the same Spirit; there are different forms of service but the same Lord; there are different workings but the 
same God who produces all of them in everyone. To each individual the manifestation of the Spirit is given for some 
benefit. As a body is one though it has many parts, and all the parts of the body, though many, are one body, so also 
Christ. For in one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, slaves or free persons, and we 
were all given to drink of one Spirit.  

Sequence Veni, Sancte Spiritus  

Come, Holy Spirit, come! And from your celestial home Shed a ray of light divine! Come, Father of the poor! Come, 
source of all our store! Come, within our bosoms shine. You, of comforters the best; You, the soul’s most welcome 
guest; Sweet refreshment here below; In our labor, rest most sweet; Grateful coolness in the heat; Solace in the midst of 
woe. O most blessed Light divine, Shine within these hearts of yours, And our inmost being fill! Where you are not, we 
have naught, Nothing good in deed or thought, Nothing free from taint of ill. Heal our wounds, our strength renew; On 
our dryness pour your dew; Wash the stains of guilt away: Bend the stubborn heart and will; Melt the frozen, warm the 
chill; Guide the steps that go astray. On the faithful, who adore And confess you, evermore In your sevenfold gift de-
scend; Give them virtue’s sure reward; Give them your salvation, Lord; Give them joys that never end. Amen. Alleluia.  

Alleluia  

R. Alleluia, alleluia.  

Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love.  

R. Alleluia, alleluia.  

 
Gospel Jn 20:19-23  

On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were, for fear of the 
Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, “Peace be with you.” When he had said this, he showed 
them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, “Peace be with 
you. As the Father has sent me, so I send you.” And when he had said this, he breathed on them and said to them, 
“Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained.” 


